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Joulukukat
Tuoksuuko kodissasi  
jouluna hyasintti?  
Vai onko kotisi väripilkku 
joulutähti tai ritarinkukka? 
Joulukukat ovat koristaneet 
suomalaisia koteja yhtä 
kauan kuin joulukuusetkin. 
Vanhin ja suosituin kukka on 
vaaleanpunainen hyasintti.

Ensimmäisen kerran joulukukkia 
mainostettiin 1860-luvun lopulla.  
Silloin kauppiaat saivat  
hyasintin kukkimaan jouluksi,  
vaikka kasvihuoneissa oli  
talvikaudella viileää ja hämärää.  
Hyasintin voimakasta tuoksua  
pidettiin ihmeellisenä.  

Myös seuraavat joulukukat,  
kielo ja syreeni,  
olivat tuoksuvia kasveja.  
Joulukukat olivat pitkään harvinaisia 
ja niitä ostivat vain varakkaat 
kaupunkilaiset. 

Joulukukkalajeja tuli lisää  
1900-luvun alkupuolella.  
Uusia joulukukkia olivat  
kamelia, jouluruusu,  
tulppaanit ja joulukaktukset.  
Myös narsissien sukuun kuuluva  
tasetti oli joulukukka. 

Kukkien hinnat laskivat 1920-luvulla,  
joten yhä useammalla oli varaa  
käydä kukkaostoksilla.  
Myös ensimmäiset joulutähdet 
ilmestyivät kauppoihin.

Mikä jouluinen  
kasvi olen?

1. Nimeni alussa on 
keskiaikainen ratsumies.

2. Sipulikin minulla on.

3. Olen vihreä, punainen  
ja pitkävartinen.
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Joulukukat (2)

Sota-aikana joulukukat olivat 
harvinaisia, mutta niitä kaivattiin. 
Onneksi metsistä löytyi havuja,  
oksia, sammalta ja käpyjä,  
jotka aseteltiin kauniisti.  
Asetelmat koristeltiin punaisilla 
nauhoilla ja kynttilöillä.

Sotien jälkeen taloustilanne kohentui 
ja kukat menivät hyvin kaupaksi.  

Joulutähden suosio alkoi 1960-luvulla. 
1970-luvulla oli vuorossa ritarinkukka,  
jota monet kutsuvat nimellä amaryllis. 
Punaiset kukat ovat aina olleet 
suosittuja joulukukkia,  
mutta valkoiset kukat kuten jouluruusu 
ovat tulleet uudestaan muotiin.

Nykyään kukkavalikoima on  
laajempi kuin koskaan.  
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Joulukukkaostoksilla Hakaniemen kauppahallissa Helsingissä 1970-luvulla



Joulukukat (3)

Jouluruusu

Joulukaktus
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Joulukukat (4)

Uusista ja perinteisistä joulukukista, 
pienistä havupuista ja viherkasveista 
tehdään erilaisia asetelmia  
koreihin ja ruukkuihin.  
Kolme suosituinta joulukukkaa  
pysyvät kuitenkin myyntitilastojen 
kärjessä vuodesta toiseen.  
Ne ovat edelleen hyasintti,  
joulutähti ja ritarinkukka.  
Ehkä sinäkin olet vienyt tai saanut 
jonkin näistä tuliaisiksi?

Kysymyksiä

Ostettiinko kotiisi jouluna kukkia,  
kun olit lapsi?

Millaisista joulukukista pidät?

Onko kukka sinusta hyvä tuliainen? 
Miksi?

Hyasintti-asetelma

Ritarinkukka

Joulutähti
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